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6.6.2017 A8-0197/1 

Ändringsförslag  1 

Thomas Händel 

för utskottet för sysselsättning och sociala frågor 

 

Betänkande A8-0197/2017 

Constance Le Grip 

Behovet av en EU-strategi för att sätta stopp för och förebygga pensionsklyftan mellan 

kvinnor och män 

2016/2061(INI) 

Förslag till resolution 

Skäl H 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

H. Det ökade individuella ansvaret för 

sparbeslut som medför olika risker innebär 

också att de enskilda personerna måste få 

tydlig information om de tillgängliga 

alternativen och de därmed 

sammanhängande riskerna. Både kvinnor 

och män, men framför allt kvinnor, måste 

få stöd för att förbättra sina finansiella 

kunskaper, så att de kan fatta välgrundade 

beslut på ett alltmer komplext område. 

H. Det ökade individuella ansvaret för 

sparbeslut som medför olika risker innebär 

också att de enskilda personerna måste få 

tydlig information om de tillgängliga 

alternativen och de därmed 

sammanhängande riskerna. Krisen har 

visat att privata pensionsfonder är 

avhängiga av utvecklingen på 

finansmarknaderna, vilket i många fall 

utgör en risk för pensionerna för äldre 

människor, som inte alltid är medvetna 

om vad det innebär att placera 

pensionerna i sådana fonder. Både 

kvinnor och män, men framför allt kvinnor, 

måste få stöd för att kostnadsfritt förbättra 

sina finansiella kunskaper, så att de kan 

fatta välgrundade beslut på ett alltmer 

komplext område. 

Or. en 
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6.6.2017 A8-0197/2 

Ändringsförslag  2 

Thomas Händel 

för utskottet för sysselsättning och sociala frågor 

 

Betänkande A8-0197/2017 

Constance Le Grip 

Behovet av en EU-strategi för att sätta stopp för och förebygga pensionsklyftan mellan 

kvinnor och män 

(2016/2061(INI)) 

Förslag till resolution 

Skäl Ha (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  Ha. Fackföreningar och 

kollektivförhandlingar kan spela en 

avgörande roll för att skydda äldre 

människors rättigheter. 

Or. en 
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(6,6/2017(INI)) A8-0197/3 

Ändringsförslag  3 

Thomas Händel 

för utskottet för sysselsättning och sociala frågor 

 

Betänkande A8-0197/2017 

Constance Le Grip 

Behovet av en EU-strategi för att sätta stopp för och förebygga pensionsklyftan mellan 

kvinnor och män 

(2016/2061(INI)) 

Förslag till resolution 

Skäl Ta (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  Ta. Den senaste tidens reformer av 

pensionssystemen i medlemsstaterna har 

medfört högre pensionsålder, sänkt 

indexnivåerna för pensionsuppräkning, 

stärkt kopplingen mellan inbetalningar – 

såsom inbetalningsperiodernas 

varaktighet och kontinuitet – och rätten 

till pensionsförmåner, främjat de privata 

pensionssystemens roll och bidragit till en 

större pensionsklyfta mellan kvinnor och 

män. 

Or. en 
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6.6.2017 A8-0197/4 

Ändringsförslag  4 

Thomas Händel 

för utskottet för sysselsättning och sociala frågor 

 

Betänkande A8-0197/2017 

Constance Le Grip 

Behovet av en EU-strategi för att sätta stopp för och förebygga pensionsklyftan mellan 

kvinnor och män 

(2016/2061(INI)) 

Förslag till resolution 

Skäl Afa (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  AFa. Ökade investeringar i allmän 

offentlig hälso- och sjukvård, ett offentligt 

nätverk av sociala tjänster och 

högkvalitativ omsorgsinfrastruktur för 

personer i beroendeställning skulle bidra 

till att människor kunde åtnjuta sin rätt 

till ett värdigt liv på äldre dagar. 

Or. en 
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6.6.2017 A8-0197/5 

Ändringsförslag  5 

Thomas Händel 

för utskottet för sysselsättning och sociala frågor 

 

Betänkande A8-0197/2017 

Constance Le Grip 

Behovet av en EU-strategi för att sätta stopp för och förebygga pensionsklyftan mellan 

kvinnor och män 

(2016/2061(INI)) 

Förslag till resolution 

Punkt 3a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  3a. Europaparlamentet påpekar att 

den höga arbetslösheten, i kombination 

med konsekvenserna av den finansiella 

och ekonomiska krisen, har gjort att 

många familjer blivit beroende av en enda 

inkomst, i många fall äldre människors 

pensioner. Parlamentet anser att ett 

mänskligt samhälle måste bygga på 

principen om solidaritet mellan 

generationerna. Parlamentet definierar 

rättvisa mellan generationerna som en 

jämn fördelning av förmåner och bördor 

mellan generationerna. Parlamentet 

anser ett faktiskt samarbete mellan 

generationerna grundas på solidaritet och 

ömsesidig respekt, ansvar och en vilja att 

ta hand om varandra, utan att 

medlemsstaterna för den skull fråntas det 

yttersta och huvudsakliga ansvaret. 

Or. en 
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6.6.2017 A8-0197/6 

Ändringsförslag  6 

Thomas Händel 

för utskottet för sysselsättning och sociala frågor 

 

Betänkande A8-0197/2017 

Constance Le Grip 

Behovet av en EU-strategi för att sätta stopp för och förebygga pensionsklyftan mellan 

kvinnor och män 

(2016/2061(INI)) 

Förslag till resolution 

Punkt 4a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  4a. Europaparlamentet påpekar i detta 

sammanhang även att kvinnors tillträde 

till arbetsmarknaden tillsammans med 

högkvalitativ sysselsättning, stöd till 

karriärutveckling, förbättrade möjligheter 

att förena arbete med privatliv för både 

kvinnor och män och åtgärder mot 

könssegregeringen inom utbildning och 

sysselsättning är nyckelfaktorer för att 

förebygga och minska pensionsklyftan 

mellan könen.  

Or. en 



 

AM\1127458SV.docx  PE605.501v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

 

6.6.2017 A8-0197/7 

Ändringsförslag  7 

Thomas Händel 

för utskottet för sysselsättning och sociala frågor 

 

Betänkande A8-0197/2017 

Constance Le Grip 

Behovet av en EU-strategi för att sätta stopp för och förebygga pensionsklyftan mellan 

kvinnor och män 

(2016/2061(INI)) 

Förslag till resolution 

Punkt 4b (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  4b. Europaparlamentet vill 

uppmärksamma arbetsmarknadsparternas 

viktiga roll i diskussionen kring frågor om 

minimilön, med samtidig respekt för 

subsidiaritetsprincipen. Parlamentet 

framhåller även den stora betydelsen av 

fackföreningar och 

kollektivförhandlingar för att ge äldre 

människor tillgång till folkpension i 

enlighet med principen om solidaritet 

mellan generationerna och 

jämställdhetsprincipen. Parlamentet 

framhåller vikten av att ta vederbörlig 

hänsyn till arbetsmarknadens parter i 

samband med politiska beslut som ändrar 

väsentliga rättsliga aspekter av villkoren 

för pensionsberättigande. EU och 

medlemsstaterna uppmanas att i 

samarbete med arbetsmarknadsparter och 

jämställdhetsorganisationer ta fram och 

genomföra politiska strategier för att 

undanröja löneklyftan mellan könen. 

Parlamentet rekommenderar 

medlemsstaterna att överväga att 

regelbundet genomföra en 

lönekartläggning som ett komplement till 

dessa insatser. 

Or. en 
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6.6.2017 A8-0197/8 

Ändringsförslag  8 

Thomas Händel 

för utskottet för sysselsättning och sociala frågor 

 

Betänkande A8-0197/2017 

Constance Le Grip 

Behovet av en EU-strategi för att sätta stopp för och förebygga pensionsklyftan mellan 

kvinnor och män 

(2016/2061(INI)) 

Förslag till resolution 

Punkt 4c (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  4c. Europaparlamentet uppmanar 

medlemsstaterna att införa respektfulla 

fattigdomsbekämpande åtgärder för 

arbetstagare som av hälsoskäl inte kan 

arbeta fram till den lagstadgade 

pensionsåldern. Parlamentet anser att 

möjligheten till förtidspensionering bör 

finnas kvar för arbetstagare som arbetar 

under hårda eller riskfyllda förhållanden. 

Genom att öka sysselsättningsgraden med 

hjälp av högkvalitativa arbetstillfällen 

skulle man i framtiden kunna bidra 

avsevärt till att bromsa det stigande 

antalet människor som inte kan arbeta 

fram till den lagstadgade pensionsåldern 

och på detta sätt minska den ekonomiska 

bördan av åldrandet. 

Or. en 
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6.6.2017 A8-0197/9 

Ändringsförslag  9 

Thomas Händel 

för utskottet för sysselsättning och sociala frågor 

 

Betänkande A8-0197/2017 

Constance Le Grip 

Behovet av en EU-strategi för att sätta stopp för och förebygga pensionsklyftan mellan 

kvinnor och män 

(2016/2061(INI)) 

Förslag till resolution 

Punkt 4d (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  4d. Europaparlamentet är djupt 

bekymrat över de åtstramningsmotiverade 

landspecifika rekommendationernas 

effekt på pensionssystemen och deras 

hållbarhet och på tillgången till 

avgiftsfinansierade pensioner i ett 

växande antal medlemsstater, liksom över 

dessa rekommendationers negativa 

effekter på inkomstnivåerna och de 

sociala transfereringar som behövs för att 

utrota fattigdom och social utestängning. 

Or. en 
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6.6.2017 A8-0197/10 

Ändringsförslag  10 

Thomas Händel 

för utskottet för sysselsättning och sociala frågor 

 

Betänkande A8-0197/2017 

Constance Le Grip 

Behovet av en EU-strategi för att sätta stopp för och förebygga pensionsklyftan mellan 

kvinnor och män 

(2016/2061(INI)) 

Förslag till resolution 

Punkt 7 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

7. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att genomföra en grundlig 

bedömning av hur de landspecifika 

rekommendationerna och 

rekommendationerna i vitboken om 

pensioner från 2012 påverkar de mest 

utsatta grupperna, i synnerhet kvinnor, i 

syfte att bekämpa orsakerna till 

pensionsklyftan mellan könen och att 

upprätta en formell indikator för 

pensionsklyftan och bedriva systematisk 

övervakning. Parlamentet efterlyser 

adekvat utvärdering av 

rekommendationerna eller de åtgärder som 

hittills vidtagits samt en övervakning av 

deras jämställdhetskonsekvenser. 

Parlamentet uppmanar kommissionen att 

stödja utvecklingen av könsuppdelad 

statistik och forskning för att förbättra 

övervakningen och utvärderingen av 

pensionsreformers effekter på kvinnors 

välfärd och välbefinnande. 

7. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att genomföra en grundlig 

bedömning av hur de landspecifika 

rekommendationerna och 

rekommendationerna i vitboken om 

pensioner från 2012 påverkar de mest 

utsatta grupperna, i synnerhet kvinnor, i 

syfte att bekämpa orsakerna till 

pensionsklyftan mellan könen och att 

upprätta en formell indikator för 

pensionsklyftan och bedriva systematisk 

övervakning. Parlamentet efterlyser 

adekvat utvärdering av 

rekommendationerna eller de åtgärder som 

hittills vidtagits samt en övervakning av 

deras jämställdhetskonsekvenser. 

Parlamentet uppmanar kommissionen att 

bland resultattavlans indikatorer 

inbegripa en indikator för pensionsklyftan 

mellan könen samt att stödja utvecklingen 

av könsuppdelad statistik och forskning för 

att förbättra övervakningen och 

utvärderingen av pensionsreformers 

effekter på kvinnors välfärd och 

välbefinnande. 

Or. en 
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6.6.2017 A8-0197/11 

Ändringsförslag  11 

Thomas Händel 

för utskottet för sysselsättning och sociala frågor 

 

Betänkande A8-0197/2017 

Constance Le Grip 

Behovet av en EU-strategi för att sätta stopp för och förebygga pensionsklyftan mellan 

kvinnor och män 

(2016/2061(INI)) 

Förslag till resolution 

Punkt 13a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  13a. Europaparlamentet uppmanar 

medlemsstaterna och kommissionen att se 

till att principen om icke-diskriminering 

och jämlikhet på arbetsmarknaden och i 

tillträdet till arbetsmarknaden tillämpas 

och i synnerhet att vidta sociala 

skyddsåtgärder för att kvinnors löner och 

sociala förmåner, däribland pensioner, 

ska överensstämma med principen om 

lika lön för kvinnliga och manliga 

arbetstagare som utför lika eller likvärdigt 

arbete. Parlamentet uppmanar 

medlemsstaterna att fastställa lämpliga 

åtgärder för att sätta stopp för 

överträdelser av principen om lika lön för 

lika eller likvärdigt arbete för kvinnor och 

män. 

Or. en 
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6.6.2017 A8-0197/12 

Ändringsförslag  12 

Thomas Händel 

för utskottet för sysselsättning och sociala frågor 

 

Betänkande A8-0197/2017 

Constance Le Grip 

Behovet av en EU-strategi för att sätta stopp för och förebygga pensionsklyftan mellan 

kvinnor och män 

(2016/2061(INI)) 

Förslag till resolution 

Punkt 14a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  14a. Europaparlamentet uppmanar 

medlemsstaterna att genomföra 

kommissionens rekommendationer om 

löneinsyn, könsneutrala 

yrkesbeskrivningar och 

yrkesklassificeringar och omkastad 

bevisbörda när könsdiskriminering på 

arbetsplatsen påtalas. 

Or. en 
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6.6.2017 A8-0197/13 

Ändringsförslag  13 

Thomas Händel 

för utskottet för sysselsättning och sociala frågor 

 

Betänkande A8-0197/2017 

Constance Le Grip 

Behovet av en EU-strategi för att sätta stopp för och förebygga pensionsklyftan mellan 

kvinnor och män 

(2016/2061(INI)) 

Förslag till resolution 

Punkt 16a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  16a. Europaparlamentet anser att höjda 

löner inom låglönesektorer där kvinnor är 

i majoritet bör rekommenderas som ett 

sätt att uppnå detta mål. Parlamentet 

uppmanar medlemsstaterna att vidta 

åtgärder för att garantera atypiska 

arbetstagare ett lika gott pensionsskydd 

som andra arbetstagare. 

Or. en 
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6.6.2017 A8-0197/14 

Ändringsförslag  14 

Thomas Händel 

för utskottet för sysselsättning och sociala frågor 

 

Betänkande A8-0197/2017 

Constance Le Grip 

Behovet av en EU-strategi för att sätta stopp för och förebygga pensionsklyftan mellan 

kvinnor och män 

(2016/2061(INI)) 

Förslag till resolution 

Punkt 20a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  20a. Europaparlamentet erinrar om sin 

uppmaning till kommissionen att lägga 

fram ett förslag till direktiv om ledighet 

för omsorgsgivare med adekvat ersättning 

och socialt skydd och att ta fram god 

praxis för utformning av 

pensionspoängsystem i alla medlemsstater 

i syfte att modernisera och utvidga detta 

instrument över hela EU och på så vis 

bidra till att minska pensionsklyftan 

mellan kvinnor och män. 

Or. en 
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6.6.2017 A8-0197/15 

Ändringsförslag  15 

Thomas Händel 

för utskottet för sysselsättning och sociala frågor 

 

 

Betänkande A8-0197/2017 

Constance Le Grip 

Behovet av en EU-strategi för att sätta stopp för och förebygga pensionsklyftan mellan 

kvinnor och män 

(2016/2061(INI)) 

Förslag till resolution 

Punkt 26a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  26a. Europaparlamentet uppmanar 

medlemsstaterna att se till att det införs 

överkomliga, adekvata, tillräckligt 

omfattande och högkvalitativa offentliga 

tjänster. 

Or. en 
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6.6.2017 A8-0197/16 

Ändringsförslag  16 

Thomas Händel 

för utskottet för sysselsättning och sociala frågor 

 

Betänkande A8-0197/2017 

Constance Le Grip 

Behovet av en EU-strategi för att sätta stopp för och förebygga pensionsklyftan mellan 

kvinnor och män 

(2016/2061(INI)) 

Förslag till resolution 

Punkt 30a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  30a. Europaparlamentet vill varna för 

den risk för jämställdheten som 

övergången från 

socialförsäkringspensioner till individuellt 

pensionssparande innebär, eftersom 

individuellt pensionssparande baseras på 

individuella inbetalningar och inte tar 

någon hänsyn till perioder som ägnats åt 

att ta hand om barn och andra anhöriga i 

beroendeställning eller perioder av 

arbetslöshet, sjukskrivning eller 

funktionsnedsättning. Parlamentet 

påpekar att pensionsreformer som 

kopplar de sociala förmånerna till 

tillväxten och till situationen på 

arbetsmarknads- och finansmarknaderna 

enbart fokuserar på de makroekonomiska 

aspekterna och bortser från pensionernas 

sociala syfte. 

Or. en 
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6.6.2017 A8-0197/17 

Ändringsförslag  17 

Thomas Händel 

för utskottet för sysselsättning och sociala frågor 

 

Betänkande A8-0197/2017 

Constance Le Grip 

Behovet av en EU-strategi för att sätta stopp för och förebygga pensionsklyftan mellan 

kvinnor och män 

(2016/2061(INI)) 

Förslag till resolution 

Punkt 33a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  33a. Europaparlamentet framhåller att 

skillnaderna i mäns och kvinnors 

genomsnittliga förväntade livslängd också 

direkt eller indirekt kan medföra 

ogynnsamma situationer i fråga om 

förmåner, särskilt vad pensionen 

beträffar. Parlamentet noterar den 

generella tendensen att medlemsstaterna 

uppmanas att gradvis höja 

pensionsåldern, vilket omöjliggör 

generationsskiften och balans mellan 

arbete och privatliv, särskilt på grund av 

att låglöneyrken oftare innehas av 

kvinnor.  

Or. en 
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6.6.2017 A8-0197/18 

Ändringsförslag  18 

Thomas Händel 

för utskottet för sysselsättning och sociala frågor 

 

Betänkande A8-0197/2017 

Constance Le Grip 

Behovet av en EU-strategi för att sätta stopp för och förebygga pensionsklyftan mellan 

kvinnor och män 

(2016/2061(INI)) 

Förslag till resolution 

Punkt 34a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  34a. Europaparlamentet påpekar att 

användningen av en hållbarhetsfaktor där 

pensionsutvecklingen kopplas till den 

förväntade livslängden och befolkningens 

åldrande – vilket kan komma att öka den 

ekonomiska bördan för de offentliga 

sociala trygghetssystemen – kan 

övervinnas med hjälp av bland annat en 

utvecklings- och sysselsättningsfrämjande 

ekonomisk politik med nya offentliga 

investeringar och bättre 

inkomstfördelning. 

Or. en 

 

 


